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Изменение 9
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роза 
Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. отбелязва, че временната 
държавна помощ във финансовия сектор 
може и да е била необходима за 
стабилизирането на световната 
финансова система в отсъствието на 
инструменти за преструктуриране, 
но че сега тя трябва да бъде 
подложена на контрол и премахната; 
изразява съжаление, че този контрол не 
е достатъчен; ето защо отново отправя 
своето искане Комисията да проучи 
дали от началото на кризата банковите 
институции са се ползвали от 
нетрадиционни субсидии и държавна 
помощ чрез осигуряване на ликвидна 
подкрепа от централните банки; 
припомня ангажимента, поет от члена 
на Комисията Вестегер в рамките на 
структурирания диалог с комисията по 
икономически и парични въпроси 
(ECON) на Парламента през ноември 
2017 г., да разгледа възможни 
нарушения на конкуренцията, 
произтичащи от програмата на ЕЦБ за 
закупуване на предприятия в 
корпоративния сектор, и да докладва с 
качествен отговор; подчертава в това 
отношение, че понятието за 
избирателност на държавната помощ е 
важен критерий, който трябва да бъде 
задълбочено проучен, и допълнително 

31. посочва, че съгласно рамката за 
временна държавна помощ за 
финансовия сектор, която беше в сила 
до приемането на Съобщението 
относно банковия сектор от 2013 г., 
някои държави членки масово са се 
намесвали за оздравяването на 
националните си банкови сектори, 
докато други са се възползвали само в 
ограничена степен от този режим; 
отбелязва, че последиците от 
асиметричното използване на 
политиката за държавните помощи в 
рамките на банковия съюз сега трябва 
да бъдат подложени на щателен 
контрол, и изразява съжаление, че този 
контрол не е достатъчен от гледна 
точка на конкуренцията; поради това 
призовава Комисията да разгледа 
възможните значителни нарушения 
на конкуренцията в рамките на 
европейския банков сектор, 
произтичащи от различното 
прилагане на политиката в областта 
на държавната помощ от държавите 
— членки на ЕС, от 2008 г. насам, и да 
представи доклад по този въпрос на 
Парламента и на Съвета, с оглед 
определяне на подходящи мерки за 
възстановяване на еднакви условия на 
конкуренция между банките в 
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посочва член 4, параграф 3 от ДЕС, в 
който се съдържа т.нар. принцип на 
лоялност;

банковия съюз; освен това отново 
отправя своето искане Комисията да 
проучи дали от началото на кризата 
банковите институции са се ползвали от 
нетрадиционни субсидии и държавна 
помощ чрез осигуряване на ликвидна 
подкрепа от централните банки; 
припомня ангажимента, поет от члена 
на Комисията Вестегер в рамките на 
структурирания диалог с комисията по 
икономически и парични въпроси 
(ECON) на Парламента през ноември 
2017 г., да разгледа възможни 
нарушения на конкуренцията, 
произтичащи от програмата на ЕЦБ за 
закупуване на предприятия в 
корпоративния сектор, и да докладва с 
качествен отговор; подчертава в това 
отношение, че понятието за 
избирателност на държавната помощ е 
важен критерий, който трябва да бъде 
задълбочено проучен, и допълнително 
посочва член 4, параграф 3 от ДЕС, в 
който се съдържа т.нар. принцип на 
лоялност;
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